DOM ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
TRG DR T. BARDEKA 10
48 000 KOPRIVNICA
Ur.broj: 2137-16-3560/16.
U Koprivnici, 28. srpnja 2016. godine
Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o raspisivanju
natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska
sestra/tehničar u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu Doma zdravlja Koprivničkokriževačke županije u Goli Urbroj: 2137-16-3453/2016. od 11. srpnja 2016. godine,
Zapisnika Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja od 25. srpnja 2016. godine i od 28.
srpnja 2016. godine i članka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Marija Krajina, dr.med. donosi

OD L U K U
o odabiru kandidata
Za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto medicinska sestra/medicinski
tehničar u Ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Goli na određeno vrijeme – zamjena za
privremeno odsutnu radnicu na bolovanju i rodiljnom dopustu odabire se
SANJA BOSAK iz Koprivnice, Čarda 59.
Sa odabranom kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme.
Obrazloženje
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije donio je Odluku o raspisivanju
natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska
sestra/medicinski tehničar u Ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu Doma zdravlja
Koprivničko-križevačke županije u Goli Urbroj: 2137-16-3453/2016. od 11. srpnja 2016.
godine.
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije svojom Odlukom Urbroj: 2137-163454/15. od 11. srpnja 2016. godine, osnovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu
natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo je raspisalo natječaj koji je objavljen je u Narodnim novinama broj
64/16. od 13. srpnja 2016. godine.
Rok za dostavu prijava kandidata iznosio je 8 dana.
Na raspisani natječaj Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, u danom roku
prijave je dalo 3 kandidata i to:
1. Ivona Marija Kapić iz Virja, Ljudevita Gaja 139,
2. Sanja Bosak, Čarda 59, Koprivnica,
3. Diana Pros, M.P.Miškine 19, Ždala.

Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 25. srpnja 2016. godine, utvrđeno je da je
kandidatkinja Ivona Marija Kapić iz Virja isključena iz daljnjeg natječajnog postupka zbog
nepotpune prijave jer uz prijavu nije dostavila potpunu dokumentaciju kojom dokazuju
ispunjavanje uvjeta za radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar srednje stručne
spreme.
Ivona Marija Kapić iz Virja je završila stručni studij sestrinstva na Visokoj tehničkoj
školi u Bjelovaru i stekla stručni naziv Stručna prvostupnica sestrinstva. Uz prijavu priložila
je preslike Svjedodžbi svih razreda srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestra,
ali nije priložila Odobrenje za samostalan rad kao niti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
za medicinsku sestru srednje stručne spreme. Priložila je Uvjerenje o položenom stručnom
ispitu za stručnu prvostupnicu sestrinstva. Nije priložila niti potvrdu nadležne komore da je
predala zahtjev za izdavanje Odobrenja za samostalan rad.
Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 25. srpnja 2016. godine, utvrđeno je da je
kandidatkinja Diana Pros iz Ždale isključena iz daljnjeg natječajnog postupka zbog
nepotpune prijave jer uz prijavu nije dostavila potpunu dokumentaciju kojom dokazuju
ispunjavanje uvjeta za radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar srednje stručne
spreme tj. nije priložila preslik vozačke dozvole „B“ kategorije.
Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 25. srpnja 2016. godine, utvrđeno je da
kandidatkinja Sanja Bosak iz Koprivnice u potpunosti ispunjava sve uvjete iz natječaja te je
kandidatkinja pozvana na razgovor sa Povjerenstvom za dan 28. srpnja 2016. godine.
Uvidom u Zapisnik Povjerenstva od 28. srpnja 2016. utvrđeno je da je Povjerenstvo
predložilo da se za radno mjesto medicinske sestre/tehničara i zasnivanje radnog odnosa na
određeno vrijeme u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije, u ordinaciji
opće/obiteljske medicine u Goli donese Odluka o odabiru Sanje Bosak iz Koprivnice i da se s
njom zaključi Ugovor o radu na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne radnice
na bolovanju i rodiljnom dopustu.
Slijedom svega naprijed iznijetoga, a sukladno Zapisnicima Povjerenstva donijeta je
Odluka kao u izreci.

Ravnateljica:
Marija Krajina, dr.med.

Dostaviti:
1. Sanja Bosak, Koprivnica, Čarda 59,
2. Osobni očevidnik odabrane kandidatkinje,
3. Diana Pros, M.P.Miškine 19, Ždala,
4. Ivona Marija Kapić, Virje, Ljudevita Gaja 139,
5. Natječajni spis,
6. Pismohrana.

